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Wilczków, 25.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I DOSTAWCÓW
FIRMY POL-PAR KUSIŃSCY SP. J.
Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018r. Zacznie obowiązywać Rozporządzenie w sprawie
ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest
ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.
Poniżej przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych
osobowych w naszej firmie.
1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest POL-PAR KUSIŃSCY SP.J. Z siedzibą w
Wilczkowie, ul. Kopernika 2, 55-020 Żórawina, e-mail: polpar@polpar.com
2.
Pol-Par Kusińscy Sp.j. - jako administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak
najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Państwa dane
osobowe.
3.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji umów lub realizacji procesów handlowych, tj:
- zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów – do czasu zakończenia ich trwania, a po
tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami, np. w celu
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub reklamacji,
- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym wysyłania ofert cenowych,
pozyskiwania informacji jakich produktów Państwo potrzebujecie,
- przetwarzanie Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
- windykacja należności,
- przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych przez okres 5 lat oraz zapewnienie
rozliczalności.
4.
Po-Par Sp.j. Przetwarza Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa (np.
dane podane w e-meilach, na formularzach). Dotychczasowe dane otrzymywaliśmy od Państwa
podczas składania zapytania ofertowego, osobistego a także później, w związku z nawiązaniem
współpracy.
5.
Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy
Pol-Par Kusińscy Sp. j. I tylko w niezbędnym zakresie. Dane będą przekazywane tylko odbiorcom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa dla jego własnych celów (np. organy administracji
publicznej).
6.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do Swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. Podanie
danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
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